
1. sz. körlevél 

Kedves Öregdiák Társunk! 

 

A Szarvasi Öregdiákok Baráti Köre 1961. április 30-án újjá alakult. Körünket a felügyeleti 

hatóság nyilvántartásba vette, így működésünket megkezdtük. 

Alapszabályunk 2. §-a szerint Körünk célja „Állandó kapcsolatot teremteni a szarvasi Vajda 

Péter Gimnázium volt tanulói között; ébren tartani az „Alma Mater megbecsülésének tudatát, 

ápolni, fejleszteni nemzedékről nemzedékre tovább adni azt a szocialista hazafias szellemet, 

amely az Intézet volt növendékeit áthatja; az Intézet kiválóságai (tanárok és volt növendékek) 

szellemi hagyatékának ápolása; széles körű bázist teremtve támogatni az Intézet célkitűzéseit 

és Szarvas község kulturális törekvéseit, pályázatok kiírásával felkelteni a Gimnázium tanuló-

inak érdeklődését egy-egy tudományág elmélyültebb művelése iránt¸elősegíteni az ipari és me-

zőgazdasági politechnikai oktatás sikerét, a Kör évi ösztöndíjával és jutalmaival serkenteni ne-

mes vetélkedésre az Intézeti szakkörökben szorgos kutató munkára a Gimnázium diákjait.” 

Alapszabályunk 3. §-a a következőket tartalmazza: „Az 1925-ben alakult és két évtizeden át 

működött Szarvasi Öregdiákok Szövetségének tradíciói közül az ősi Intézet példás megbecsü-

lését, a baráti szálak szorosra fonását, a tudományos munkálkodás nagyraértékelését és az Inté-

zet növendékeinek támogatását¸ a Kör tagjai elismerésre méltó hagyománynak tekintik, melyet 

a szocialista eszmeiség talaján állva – korszerű szellemben, Népköztársaságunk társadalmi és 

kulturális célkitűzései érdekében kívánnak továbbfejleszteni.” 

Ismerve az Intézet iránti megbecsülésedet, a tradíciókat értékelő, de egyben haladó szellem 

gondolkodásodat, számítunk arra, hogy Te is Öregdiák társunk, bekapcsolódsz munkánkba és 

belépsz tagjaink sorába. Ennek reményében belépési nyilatkozatot mellékelünk részedre, egy-

idejűleg csekket is, melyre az önként felajánlott évi tagdíj fele fizetendő most be. 

Tájékoztatásul közöljük, hogy a Gimnázium ez évi juniálisa június 17-én (szombaton) lesz 

megrendezve. Ugyanekkor lesznek az esedékes öregdiák találkozók is. Másnap, június 18-án 

(vasárnap) délelőtt tartjuk meg a szarvasi Öregdiákok Baráti Körének évi közgyűlését, amelyen 

ugyancsak számítunk megjelenésedre. Körünk megválasztott elnöksége fogja ekkor a távlati 

elgondolásokat ismertetni, amelyhez a tagság véleményére, hozzászólásaira feltétlen szüksé-

günk van. 

Közöljük még, hogy az újjáalakuló közgyűlés a következő elnökséget választotta meg: 

Elnök: Dr. Gábris József gimn. igazgató 

Elnökhelyettes: Dr. Hanzó Lajos Kossuth-díjas tanár 

Társelnökök. Dr. Csongrádi János fogorvos 

 Dr. Nádor Jenő ny. gimn. igazgató, 

 Rózsa Béla járási vb. titkár 

Titkár: Dr. Perényi Béla ügyész 

Titkárhelyettes: Dr. Nagy Károly járási tanácsi dolgozó 

Másodjegyző: Gyarmati András gimn. tanár 

Pénztáros:  Szelényi László mg. technikumi tanár 

Pénztári ellenőrök: Incze Pál községi tanácsi dolgozó 

 Tömösközi Ferencné TÜZÉP TELEPVEZETŐ 

Szarvas, 1961. május 15. 
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